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Conceitos
• SER (Society for Ecological Restoration

International – Sociedade Internacional para a
Restauração Ecológica) . Princípios da SER
International sobre a restauração ecológica
(outubro de 2004).
• Instrução Normativa (IN 05, MMA, 08/09/2009)
• Instrução Normativa, (IN 04 IBAMA,13/04/2011)

SER (Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica);

out/2004

• A restauração ecológica é uma atividade deliberada, que
inicia ou acelera a recuperação de um ecossistema com
respeito à sua saúde, integridade e sustentabilidade.
• Com frequência, o ecossistema que requer restauração foi
degradado, danificado, transformado ou totalmente
destruído como resultado direto ou indireto das atividades
humanas.
• A restauração ecológica é o processo de auxílio ao
restabelecimento de um ecossistema que foi degradado,
danificado ou destruído.

SER (Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica);

out/2004

• Um ecossistema consiste da biota (plantas, animais,
microorganismos) que existe dentro de uma determinada
área, do ambiente que a sustenta, e das suas interações.
• As populações das espécies que formam a biota são
identificadas coletivamente como comunidade biótica. Essa
comunidade é frequentemente segregada, baseada em status
taxonômico (por exemplo, a comunidade de insetos) ou em
formas de vida (por exemplo, a comunidade arbórea).

SER (Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica);

out/2004

• As conjunturas ordenadas de organismos também podem ser
reconhecidas de acordo com seus papéis funcionais no
ecossistema (por exemplo, produtores, herbívoros,
carnívoros, decompositores, fixadores de nitrogênio e
polinizadores), neste caso constituem os chamados grupos
funcionais.
• O ambiente físico ou abiótico sustenta a biota de um
ecossistema, incluindo o solo ou substrato, o meio
atmosférico, a hidrologia, o clima, o relevo e os aspectos
topográficos e os regimes de nutrientes e salinidade.

SER (Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica);

out/2004

• Resistência é o termo que descreve a capacidade do
ecossistema em manter seus atributos estruturais e
funcionais em face de situações de estresse e
distúrbio.
• Resiliência é a capacidade do ecossistema de recuperar
os atributos estruturais e funcionais que têm sofrido
danos oriundos de estresses ou distúrbios.

• A estabilidade do ecossistema é a capacidade de
manter uma determinada trajetória, apesar do
estresse; denota equilíbrio dinâmico, em vez de algo
estático. Em parte, a estabilidade é alcançada graças à
capacidade de resistência e resiliência do ecossistema.

Instrução Normativa (IN 05 MMA
08/09/2009)
• I - Área degradada: área onde a vegetação, fauna e
solo foram total ou parcialmente destruídos,
removidos ou expulsos, com alteração da qualidade
biótica, edáfica e hídrica;

• II - Espécie exótica: qualquer espécie fora de sua
área natural de distribuição geográfica;
• III - Espécie exótica invasora: espécie exótica
cuja introdução ou dispersão ameaça ecossistema,
habitat ou espécies e causa impactos negativos
ambientais, econômicos, sociais ou culturais;

• IV - Espécie nativa: espécie que apresenta suas
populações naturais dentro dos limites de sua
distribuição geográfica, participando de
ecossistemas onde apresenta seus níveis de
interação e controles demográficos;
• V - Sistemas agroflorestais-SAF: Sistemas de uso
e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes
são manejadas em associação com plantas
herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas,
forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de
acordo com arranjo espacial e temporal, com alta
diversidade de espécies e interações entre estes
componentes;

Instrução Normativa
(IN 04 IBAMA,13/04/2011)
• I- área degradada: área impossibilitada de retornar por
uma trajetória natural, a um ecossistema que se assemelhe
a um estado conhecido antes, ou para outro estado que
poderia ser esperado;
• II- área alterada ou perturbada: área que após o impacto
ainda mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui
capacidade de regeneração natural;
• III- recuperação: restituição de um ecossistema ou de
uma população silvestre degradada a uma condição não
degradada, que pode ser diferente de sua condição
original, conforme art. 2o, inciso XIII, da Lei no 9.985, de
18 de julho de 2000;

• IV- sistema agroflorestal - SAF: forma de uso da terra
na qual espécies lenhosas perenes são cultivadas
consorciadas a espécies herbáceas ou animais, com a
obtenção dos benefícios das interações ecológicas e
econômicas resultantes;
• V- espécie exótica: espécie não originária do bioma de
ocorrência de determinada área geográfica, ou seja,
qualquer espécie fora de sua área natural de distribuição
geográfica;

• VI- espécies-problema ou espécies invasoras: espécies
exóticas ou nativas que formem populações fora de seu
sistema de ocorrência natural ou que excedam o tamanho
populacional desejável, respectivamente, interferindo
negativamente no desenvolvimento da recuperação
ecossistêmica;

• VII- espécie ameaçada de extinção: espécie que se
encontra em perigo de extinção, sendo sua sobrevivência
incerta, caso os fatores que causam essa ameaça
continuem atuando e constante de listas oficiais de
espécies em extinção;
• VIII- espécies pioneiras e espécies tardias: o primeiro
grupo ecológico contempla as espécies pioneiras e
secundárias iniciais, enquanto que o segundo contempla
as espécies secundárias tardias e as climáxicas;
• IX - espécies zoocóricas: espécies vegetais dispersas
pela fauna.

• Área degradada

- área que sofreu intensa deterioração nas suas
propriedades físicas, químicas e biológicas,
atingindo um estágio de crescente perda dos
seus atributos e incapacidade de recuperar-se
sem a intervenção do homem.
- supressão da vegetação + alterações intensas no
solo;
- Grau de degradação:  leve
 moderada
 intensa

• Área perturbada - Alterada
área que sofreu alterações nas suas propriedades
físicas, químicas e biológicas, caracterizadas por
distúrbios de intensidade variável, mas que mantém
a capacidade de recuperar-se “sem” a intervenção
do homem, após cessar a causa do distúrbio.
- Supressão da vegetação e pequenas alterações no
solo
- Grau de perturbação:  leve
 moderada
 intensa

• Métodos de regeneração
Meios pelo quais podem se originar as novas plantas.

• Técnicas de recuperação
Técnicas a serem aplicadas para cada etapa do processo
de recuperação do ecossistema florestal. Descreve com
detalhe as técnicas mais indicadas para cada fase do
processo.

• Modelos de recuperação
Conjunto dos métodos de regeneração e das técnicas de
recuperação, indicando os principais atributos da(s)
estratégia adotada(s) (tipo de regeneração, conjunto de
espécies adotadas, definição de espaçamento e arranjo
espacial de campo etc.)

Legislação pertinente à Recuperação
• CONAMA - RESOLUÇÃO No 429, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 2011 Dispõe sobre a metodologia de
recuperação das Áreas de Preservação Permanente APPs.
•

IBAMA - INSTRUÇAO NORMATIVA No 4, DE 13 DE
ABRIL DE 2011. Estabelece exigências mínimas e nortea
a elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas
Degradadas - PRAD ou Áreas Alteradas.

• MMA - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº- 5, DE 8 DE
SETEMBRO DE 2009. Dispõe sobre os procedimentos
metodológicos para restauração e recuperação das Áreas
de Preservação Permanentes e da Reserva Legal...

Fases para elaboração de um
projeto de recuperação
CONHECER

PLANEJAR

EXECUTAR

MONITORAR

Diagnostico ambiental

Diagnostico sócio-econômico
Projeto técnico

Recursos financeiros
Mão de obra qualificada
Recursos adequados

Definição dos parâmetros
Indicadores de recuperação

1. Métodos de regeneração
Natural
Chuva e,ou
banco de
sementes

Artificial

Brotação e
banco de
plântulas

Semeadura
direta

Enriquecimento
Técnicas assessórias
(nucleação...)

Plantio de
mudas

Fonte: Sergius Gandolfi (2007)

Natural

Artificial

Fonte: Sergius Gandolfi (2007)

Regeneração natural
• Fonte de sementes (cepas, banco de plântulas e
de sementes)
- espécies – distância da fonte
• Condições adequadas para germinação
- solo - resíduos - vegetação - predação
• Condições adequadas para estabelecimento
- solo – competição - predação

Análise da biomassa de gramíneas exóticas presentes na área em recuperação das nascentes A e B
(Souza, 2010)

Cobertura vegetal (gramíneas exóticas)
51 meses após o cercamento
Nascente A
Cobertura

Biomassa

Altura

AR

70 %- Brachiaria decumbens
30% - Melinis minutiflora

453,51g.m-2 - B.decumbens
776,8 g.m-2 - M. minutiflora

60 cm

Pasto

100% - B. decumbens

178,2 g.m-2 - B. decumbens

10 - 20 cm

Nascente B
Cobertura

A

Biomassa

Altura

AR

95% - Brachiaria decumbens
5% - Andropogon bicornis

553,5 g.m-2 - B. decumbens

80 cm

Pasto

100% Brachiaria decumbens

74,4 g.m-2 - B. decumbens

3 -5 cm

B

Numero de indivíduos (N.Ind.), número de espécies (N. Esp), número de gêneros (N.gen), número de
famílias (N.Fam) amostrados na regeneração natural na área em recuperação da nascente A em
2005 (7 meses após o cercamento), em 2007 (31 meses após o cercamento) e 2009 (51 meses após
o cercamento) e na nascente B em 2005 (7 meses após o cercamento), e 2009 (51 meses após o
cercamento). Souza, 2010

Nascente A
NI

NE

NG

NF

2005

8

7

7

7

2007

20

13

12

8

2009

11

7

6

5

Nascente B
NI

NE

NG

NF

2005

48

22

19

16

2009

49

23

21

18

22

Regeneração natural - legislação
(Conama 429 -28/02/2011) (= IN 05, 08/09/2009)
Das metodologias de recuperação de APP
Art. 3º A recuperação de APP poderá ser feita
pelos seguintes métodos:
I - condução da regeneração natural de espécies
nativas;
II - plantio de espécies nativas; e
III - plantio de espécies nativas conjugado com a
condução da regeneração natural de espécies
nativas.

Art. 4º A recuperação de APP mediante condução da
regeneração natural de espécies nativas, deve
observar os seguintes requisitos e procedimentos:
I - proteção, quando necessário, das espécies nativas
mediante isolamento ou cercamento da área a ser
recuperada, em casos especiais e tecnicamente
justificados;

II - adoção de medidas de controle e erradicação
de espécies vegetais exóticas invasoras de modo
a não comprometer a área em recuperação;
III - adoção de medidas de prevenção, combate e
controle do fogo;
IV - adoção de medidas de controle da erosão,
quando necessário;

V - prevenção e controle do acesso de animais
domésticos ou exóticos;

VI - adoção de medidas para conservação e
atração de animais nativos dispersores de
sementes.
Parágrafo único. Para os fins de indução da
regeneração natural de espécies nativas
também deverá ser considerado o incremento
de novas plantas a partir da rebrota.

Regeneração artificial

Regeneração Artificial
Plantio em área total

Plantio de enriquecimento

Plantio de mudas

Semeadura direta

IN 05 MMA 08/09/2009 e CONAMA 429 28/02/2011
Art. 7º A recuperação de APP e RL mediante plantio de
espécies nativas ou mediante plantio de espécies
nativas, conjugado com a condução da regeneração
natural de espécies nativas, deve observar, no mínimo, os
seguintes requisitos e procedimentos:
I - manutenção dos indivíduos de espécies nativas
estabelecidos, plantados ou germinados, pelo tempo
necessário, sendo no mínimo dois anos, mediante
coroamento, controle de plantas daninhas, de formigas
cortadeiras, adubação quando necessário e outras;

II - adoção de medidas de prevenção e controle do fogo;

III - controle e erradicação de espécies vegetais exóticas
invasoras;
IV - proteção, quando necessário, das espécies vegetais
nativas mediante isolamento ou cercamento da área a ser
recuperada, em casos especiais e tecnicamente
justificados;
V - controle da erosão, quando necessário;
VI - prevenção e controle do acesso de animais domésticos;
VII - adoção de medidas para conservação e atração de
animais nativos, dispersores de sementes;
VIII - plantio de espécies nativas conforme previsto nos §§
1º e 2º deste artigo.

Sítio - diagnóstico
• Diagnóstico ambiental
- meio físico: solos
tipo
características físicas
características químicas
uso ou ocupação
relevo - declividade
acesso, estradas

... Diagnóstico ambiental
- meio biótico: vegetação
vegetação nativa
estrato arbóreo

regeneração natural
culturas agrícolas e pecuária
fauna
fauna nativa
animais de produção (pecuária)

Critérios para definição dos métodos de regeneração

Condições da área
Boas condições do solo
Fonte de sementes próxima
Sem vegetação competidora muito
forte

Regeneração
natural

Condições da área
Boas condições de solo

Regeneração em processo inicial
distribuída irregularmente na área
Áreas com densidade muito baixa
Poucas espécies presentes ou potenciais

Enriquecimento

Condições da área
Solos com algum grau de degradação
ou perturbação
Sem fonte de sementes próxima
Vegetação competidora muito agressiva
com alta densidade
Necessidade de rápida cobertura do solo
Regeneração
artificial

Condições da área
Disponibilidade de mudas
Acesso fácil
Solos em boas condições ou com
degradação

Plantio de
mudas

Condições da área
Disponibilidade de sementes
Acesso difícil ou tecnologia disponível e
relevo adequado para mecanização

Solos sem degradação acentuada
Boa umidade superficial do solo
Semeadura
direta

Regeneração artificial
semeadura direta
• Ambiente = solo, luz, competição
• Qualidade da semente
• Densidade de sementes

Botelho, S. A.

Senna multijuga

5 meses

3 meses

10 meses

2. Modelos de restauração
• Métodos de regeneração – combinação
• Técnicas de implantação

REGENERAÇÃO ARTIFICIAL:
• Composição florística
• Espaçamento e arranjo de plantio

IN 05 MMA 08/09/2009 e CONAMA 429 28/02/2011
VIII - plantio de espécies nativas conforme previsto
nos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 1º No caso de plantio de espécies nativas, mesmo
quando conjugado com a regeneração natural, o
número de espécies e de indivíduos por hectare,
plantados ou germinados, deverá buscar
compatibilidade com a fitofisionomia local, visando
acelerar a cobertura vegetal da área recuperada.
§ 2º Para os fins de condução da regeneração natural
de espécies nativas também deverá ser considerado o
incremento de novas plantas a partir da rebrota.

§ 3º Em casos excepcionais, nos plantios de espécies nativas,
observado o disposto no § 1º, na entrelinha, poderão ser
cultivadas espécies herbáceas ou arbustivas exóticas de
adubação verde ou espécies agrícolas exóticas ou
nativas, até o 5º ano da implantação da atividade de
recuperação, como estratégia de manutenção da área em
recuperação, devendo o interessado comunicar o início e a
localização da atividade ao órgão ambiental competente
que deverá proceder seu monitoramento.
§ 4º Nos casos onde prevaleça a ausência de horizontes
férteis do solo, será admitido excepcionalmente, após
aprovação do órgão ambiental competente, o plantio
consorciado e temporário de espécies exóticas como
pioneiras e indutoras da restauração do ecossistema,
limitado a um ciclo da espécie utilizada e ao uso de
espécies de comprovada eficiência na indução da
regeneração natural.

§ 5º Será admitido, como prática de apoio à recuperação,
o plantio consorciado de espécies nativas perenes
produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros
produtos vegetais, sendo permitida sua utilização
para extração sustentável não madeireira.
§ 6º No caso de empreendimentos de utilidade pública ou
interesse social, o órgão ambiental competente poderá,
excepcionalmente, mediante projeto técnico, autorizar o
aproveitamento do banco de sementes e de plântulas
exclusivamente das áreas de vegetação nativa
autorizadas para supressão, para fins de utilização, na
mesma fitofisionomia, dentro da mesma bacia
hidrográfica como método complementar

MODELOS DE PLANTIO

• MODELOS = tipo de espécie(s)
composição
arranjo no campo
•Tipo de espécies: hábito
arbórea/herbacea/arbustiva
•Composição: grupos ecológicos
número espécies
•Arranjo: distribuição espacial das mudas
e grupos ecológicos

Tipo de espécies:

hábito das espécies usadas
• somente herbáceas
• inicialmente herbáceas + arbóreas
posteriormente

• herbáceas + arbóreas simultaneamente
• somente arbóreas
• sistema agroflorestal

Composição:
• quantas espécies
• quantas espécies de cada grupo ecológico
• proporção de plantas de cada grupo ecológico
• quais espécies
100% pioneiras
75% pioneiras + 25% secundárias e clímax
50% pioneiras + 50% secundárias e clímax

Arranjo:
• forma de distribuir as plantas no campo
- aleatória
- sistemática – regular

- quincôncio
• forma de distribuir as espécies
- por grupo ecológico
- por arquitetura das plantas

Poneiras

50% P-50%C
Quincôncio
Regular

Clímax (CL e CS)

75%P -25%C
Regular

100% P Regular

